
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 
 
Vilafranca del Penedès, 4 de setembre de 2008 

 

A les 9 hores del dia esmentat, i a la Casa de la Vila, es constitueix el Tribunal 

Qualificador del concurs de mèrits lliure convocat per a la provisió , amb caràcter de 

personal laboral temporal (interí), d’una plaça de Tècnic/a de Societat del Coneixement 

(tècnics mitjans, grup A2). Presideix el Tribunal el Cap de Recursos Humans de 

l’Ajuntament Joan Sau i Pagès; actuen com a vocals la tècnica del Servei Anna Guixens 

Soler i el representant del Comitè d’Empresa Francesc Ruscalleda Lafuerza. Exerceix com 

a secretari del Tribunal el de la corporació,  Francesc Giralt i Fernàndez . 

 

Es constata que s’han admès al concurs quatre sol·licituds. Quant al coneixement exigit de 

llengua catalana (nivell C), totes les aspirants (amb la indicació de l’E d’exemptes en el 

document annex) han justificat documentalment tenir el nivell exigit.  

 

El Tribunal valora, d’acord amb la taula continguda en les bases de la convocatòria, els 

mèrits de les quatre aspirants admeses, però únicament en la mesura que s’hagin justificat 

documentalment. 

 

Les puntuacions atorgades són les que apareixen reflectides en el quadre annexat a aquesta 

acta. 

 

El Tribunal, a la vista de les puntuacions resultants, decideix no fer ús de la potestat de 

celebrar una entrevista amb algunes de les aspirants.  

 

Per tant, com sia que la persona que ha assolit la puntuació total més alta és Mercè Marcé 

Cumplido (7,2 punts), el Tribunal proposa el seu nomenament com a Tècnica de Societat 

del Coneixement (grup A2), amb caràcter laboral temporal i interí. 

 

La resta d’aspirants, segons la puntuació obtinguda, passen a formar part de la borsa de 

treball per a futurs nomenaments interins o temporals. 

 

I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta que 

signen el president i el secretari del Tribunal; certifico. 

 

 El president del Tribunal,    El secretari, 

 

 

 

 

Joan Sau i Pagès    Francesc Giralt i Fernàndez  

     


